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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τα γνωστότερα συστήματα μονάδων ταξινομούνται σε μετρικά και αγ-
γλοσαξονικά. Στα μετρικά συστήματα τα πολλαπλάσια και τα υποπολ-
λαπλάσια των μονάδων είναι δυνάμεις του 10, η ονομασία των οποίων
καθορίζεται με προθέματα (prefixes), για παράδειγμα kilo (x103), mega 
(x106), milli (x10-3), centi (x10-2) κ.λπ., ενώ στα αγγλοσαξονικά χρησιμο-
ποιούνται διάφοροι παράγοντες, όπως 3, 8, 12, 16, κ.λπ., από τους οποίους
άλλοι διαιρούνται εύκολα με το 3 και άλλοι με το 4. Τα μετρικά συστήμα-
τα συνοψίζονται σήμερα στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (SI-units), το
οποίο νομοθετικά θεωρείται το επίσημο σύστημα μονάδων σε όλες τις
χώρες, ακόμη και σε αυτές που χρησιμοποιούν τα αγγλοσαξονικά συ-
στήματα. Τα αγγλοσαξονικά συστήματα έχουν δύο βασικές εκδοχές
μονάδων, Imperial units και US customary units, οι διαφορές των οποίων
συζητούνται, ειδικότερα, αλλού.

Όλα τα συστήματα έχουν βασικά και παραγόμενα μεγέθη. Τα
βασικά μεγέθη είναι κατ’ αρχάς τρία: 1) το μήκος, 2) η μάζα ή η δύναμη
και 3) ο χρόνος. Όπου η μάζα είναι βασικό μέγεθος, η δύναμη πα-
ράγεται από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Όλα τα συστήματα επεκτεί-
νονται και με άλλες μονάδες, μία βασική κατηγορία των οποίων είναι,
π.χ., η θερμοκρασία. Μετρικά συστήματα είναι το CGS, το MKS (από το
οποίο προέκυψε το SI), το ΜΤS και το Τεχνικό Σύστημα (ΜΚpS). Αγγλο-
σαξονικά συστήματα είναι τα FPS, που διακρίνονται στο απόλυτο (abso-
lute), το μηχανολογικό (engineering) και το βαρυμετρικό (gravitational).  

Το CGS, το οποίο αναφέρεται και ως απόλυτο σύστημα, περι-
λαμβάνει μονάδες μικρών σχετικά μεγεθών (centimeter, gram, second), 
κατάλληλων για εργαστηριακές εφαρμογές. Η δύναμη δίνεται σε dynes 
(d). Το σύστημα επεκτείνεται σε CGS-ηλεκτρομαγνητικών και CGS-
ηλεκτροστατικών μονάδων προκειμένου να καλύψει και τις ανάγκες των
εφαρμογών του ηλεκτρισμού. Το MKS, γνωστό και ως σύστημα GIORGI 
(τζιόρτζι), αναφέρεται σε μονάδες μεγαλύτερων σχετικά μεγεθών (meter, 
kilogram, second) κατάλληλων για εφαρμογές στην επιστήμη του μηχα-
νικού. Η δύναμη δίνεται σε newton (N). Το σύστημα επεκτείνεται στο
MKSA (όπου το Α είναι το ampere) προκειμένου να καλύψει και τις
ανάγκες των εφαρμογών του ηλεκτρισμού. To 1954, στο 10ο Γενικό Συνέ-
δριο Μέτρων και Σταθμών, υιοθετήθηκαν οι βασικές μονάδες του συστή-
ματος MKS και το 1960, στο 11ο Γενικό Συνέδριο Μέτρων και Σταθμών
υιοθετήθηκε το όνομα Διεθνές Σύστημα (SI). Το Τεχνικό Σύστημα έχει ως
βασικά μεγέθη το μήκος, τη δύναμη και το δευτερόλεπτο (meter, 
kilopond, second), εξ ου και τα αρχικά (MKpS). Η μάζα δίνεται ως Τεχνι-
κή Μονάδα Μάζας (ΤΜΜ). Η αξία του συστήματος προκύπτει όταν αντί
της ΤΜΜ χρησιμοποιείται το kg ως μονάδα μάζας, οπότε το βάρος ενός

σώματος και η μάζα του συμπίπτουν αριθμητικά. Αυτός άλλωστε είναι
και ο λόγος που το kilopond λέγεται και συμβολίζεται και ως κιλό-
δύναμης (kp = kgf). Τα συστήματα FPS (foot-pound-second) αναφέρουν
το μήκος σε πόδες, τη μάζα ή τη δύναμη σε λίτρες (πάουντς) και το χρό-
νο σε δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, στο απόλυτο σύστημα η μάζα δίνεται
ως πάουντ (lbm) και η δύναμη ως πάουνταλ (pdl ή lbl), στο μηχανολογικό
η μάζα δίνεται ως πάουντ-μάζας (lbm) και η δύναμη ως πάουντ-δύναμης
(lbf), ενώ στο βαρυμετρικό η δύναμη δίνεται ως πάουντ-δύναμης (lbf) και
η μάζα ως σλαγκ (slug).  

Η σχέση μάζας, δύναμης και βάρους δημιουργεί γενικά σύγχυση.
Ο λόγος είναι ότι το βάρος είναι δύναμη και όχι μάζα, χρησιμοποιείται
όμως για να αντιστοιχίσει μάζες στην αρχή του ότι σώματα ίδιου βάρους
περικλείουν ίσες ποσότητες μάζας. Με άλλα λόγια, θα ήταν βολικό η
μάζα και το βάρος ενός σώματος να συμπίπτουν αριθμητικά. Όμως,
σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ισχύει ότι:

F m
όπου: F η δύναμη, m η μάζα και γ η επιτάχυνση. Δηλαδή, F είναι η
δύναμη εκείνη που ενεργώντας σταθερά σε σώμα μάζας m προσδίδει σε
αυτό κίνηση ομαλώς επιταχυνόμενη με επιτάχυνση γ. Στο πεδίο βαρύτη-
τας η παραπάνω εξίσωση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

B m g
όπου Β το βάρος, m η μάζα και g η επιτάχυνση του πεδίου βαρύτητας.
Δηλαδή, σώμα μάζας m έλκεται από τη Γη με δύναμη ίση με Β.

Η διαφορά μεταξύ των δύο σχέσεων είναι ότι η πρώτη είναι γενική,
η επιτάχυνση γ μπορεί να έχει διάφορες τιμές, ενώ η δεύτερη είναι ειδική
και η επιτάχυνση της βαρύτητας g έχει συγκεκριμένη τιμή με πολύ μικρές
αποκλίσεις από τόπο σε τόπο. Από τη δεύτερη σχέση προκύπτει ότι, αν
το g = 1, τότε το Β = m. Ορίζοντας, λοιπόν, κατάλληλες μονάδες για τη δύ-
ναμη και εισάγοντας παράγοντα, gc, μετατροπής των μονάδων, έχουμε:

cg
gmB

Αν ως gc ληφθεί η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της θά-
λασσας και σε γεωγραφικό πλάτος 45ο, τότε g/gc  1. Δύο γνωστά συ-
στήματα, το τεχνικό και το μηχανολογικό, υπηρετούν αυτή την αρχή,
συμβάλλοντας όμως στη σύγχυση.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα συστήματα.

L M F T gc 2ος νόμος Βάρος
CGS cm gram dyne s 1 g · cm · d-1 · s-2 F = m · γ Β = m · g 
MKS m kg Newton s 1 kg · m · N-1 · s-2 F = m · γ Β = m · g 
MTS m tonne Sthène s 1 t · m · sn-1 · s-2 F = m · γ Β = m · g 
MKpS m kg kp s 9,81 kg · m · kp-1 · s-2 F = m · γ/gc Β = m · g/gc

FPS (abs) ft lbm poundal s 1 lbm · ft · lbl-1 · s-2 F = m · γ Β = m · g 
FPS (eng) ft lbm lbf s 32,174 lbm · ft · lbf-1 · s-2 F = m · γ/gc Β = m · g/gc

FPS (grav) ft slug lbf s 1 slug · ft · lbf-1 · s-2 F = m · γ Β = m · g 
SI m kg N s 1 kg · m · N-1 · s-2 F = m · γ Β = m · g 

L = length (μήκος), M = mass (μάζα), F = force (δύναμη), T = time (χρόνος). Αν στο ΤΣ (MKpS) ως μονάδα μάζας ληφθεί η ΤΜΜ, τότε gc = 1 TMM· m· kp-1· s-2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
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Oι συνεχείς γραμμές υποδεικνύουν πολλαπλασιασμό
και οι διακεκομμένες διαίρεση.
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SI (Le Systeme nternational d'Unites) 

Το Διεθνές Σύστημα έχει επτά βασικές μονάδες από τις οποίες παράγο-
νται όλες οι άλλες. Πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις των μονάδων δίνο-
νται με προθέματα (prefixes). 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α Κατηγορία     Όνομα Σύμβολο

1 μήκος      meter   m 
2 μάζα       kilogram   kg 
3 χρόνος      second   s 
4 ηλεκτρική ένταση     ampere   A 
5 θερμοδυναμική θερμοκρασία    Kelvin   K 
6 ποσότητα ουσίας     mole    mol 
7 ένταση φωτεινότητας    candela   cd 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κατηγορία   Όνομα Σύμβολο Μονάδες

εμβαδό     m2

όγκος     m3

ταχύτητα     m/s 
επιτάχυνση     m/s2

αριθμός κυμάτων    1/m 
πυκνότητα     kg/m3

ειδικός όγκος    m3/kg 
πυκνότητα ρεύματος    A/m2

ισχύς μαγνητικού πεδίου   A/m 
συγκέντρωση (ουσίας)    mol/m3

φωτεινότητα    cd/m2

δείκτης διάθλασης  one 1 
επίπεδος γωνία  radian rad m/m 
στερεά γωνία  steradian sr m2/m2

συχνότητα   hertz Hz 1/s 
δύναμη   newton N m · kg/s2

πίεση, τάση   pascal Pa kg/m · s2

ενέργεια, έργο, θερμότητα joule J m2 · kg/s2

ισχύς   watt W m2 · kg/s3

ηλεκτρικό φορτίο  coulomb C s · A
ηλεκτρική τάση  volt V m2 · kg/s3 · A
χωρητικότητα  farad F s4 · A2 /m2 · kg
ηλεκτρική αντίσταση  ohm Ω m2 · kg/s3 · A2

ηλεκτρική αγωγιμότητα  siemens S s3 · A2/m2 · kg
μαγνητική ροή  weber Wb m2 · kg/s2 · A
πυκνότητα μαγνητικής ροής tesla T kg/s2 · A
επαγωγή   henry H m2 · kg/s2 · A2

θερμοκρασία Celsius  degree oC K 
φωτεινή ροή  lumen lm cd · sr 
φωτισμός επιφάνειας  lux lx lm/m2

Κατηγορία   Όνομα Σύμβολο Μονάδες

ενεργότητα ραδιονουκλεϊδίου becquerel Bq 1/s 
απορροφούμενη δόση  gray Gy J/kg = m2/s2

ισοδύναμη δόση  sievert Sv J/kg 
καταλυτική ενεργότητα  katal kat mol/s 
δυναμικό ιξώδες    Pa · s   
ροπή δύναμης    N · m
επιφανειακή τάση    N/m   
γωνιακή ταχύτητα    rad/s 
γωνιακή επιτάχυνση    rad/s2

πυκνότητα ροής θερμότητας   W/m2

θερμοχωρητικότητα, εντροπία   J/K 
ειδική θερμοχωρητικότητα/εντροπία   J/kg · K
ειδική ενέργεια    J/kg 
θερμική αγωγιμότητα    W/m · K
πυκνότητα ενέργειας    J/m3

ισχύς ηλεκτρικού πεδίου    V/m 
πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου   C/m3

πυκνότητα ηλεκτρικής ροής   C/m2

διηλεκτρικότητα    F/m 
διαπερατότητα    H/m 
μοριακή ενέργεια    J/mol 
μοριακή θερμότητα/εντροπία   J/mol · K
έκθεση (σε ακτίνες Χ και γ)   C/kg 
ρυθμός απορροφούμενης δόσης   Gy/s 
ένταση ακτινοβολίας    W/sr 
ακτινοβολία     W/m2 · sr 
καταλυτική συγκέντρωση   kat/m3

ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ (prefixes) 

Πολλαπλάσια

yotta   Y   1024 γιότα
zeta  Z   1021 ζέτα
exa   E   1018 έξα
peta   P   1015 πέτα
tera   T   1012 τέρα
giga   G   109 γίγα
mega   M   106 μέγα
kilo   k   103 χίλιο
hector   h   102 εκατό
deca   da   101 δέκα

Υποπολλαπλάσια

deci   d   10-1 δέκατο
centi   c   10-2 εκατοστό
milli   m   10-3 χιλιοστό

SI (Le Systeme International d’Unites)
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Υποπολλαπλάσια

micro   μ   10-6 μικρό
nano   n   10-9 νάνο
pico   p   10-12 πίκο
femto   f   10-15 φέμτο
atto   a   10-18 άτο
zepto   z   10-21 ζέπτο
yocto   y   10-24 γιόκτο

ΔΥΑΔΙΚΑ ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ (binary prefixes) 

kibi   Ki  210 = 1 024 
mebi   M  220 = 1 048 576 
gibi   Gi  230 = 1 073 741 824 
tebi   Ti  240 = 1 099 511 627 776 
pebi   Pi  250 = 1 125 899 906 842 624 
exbi   Ei  260 = 1 152 921 504 606 846 976 

ΣΗΜ: Τα προθέματα (μετρικά ή δυαδικά) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των
Η/Υ όπως και σε κάθε άλλο πεδίο. Για παράδειγμα: πέντε γίγα-μπάιτς 5 GB = 5 000 000 000 
bytes και πέντε τζίμπι-μπάιτς 5GiB = 5 368 709 120 bytes. 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

meter [m] (μέτρο): Η μονάδα αρχικά ορίστηκε ως το 1/40.000.000 του
μεσημβρινού της Γης (γαλλικό μέτρο). Από το 1983 ορίζεται ως το μήκος
που ταξιδεύει το φως, υπό κενό, σε 1/299.792.458 δευτερόλεπτα.
kilogram [kg] (χιλιόγραμμο): Η μονάδα ορίζεται ως η μάζα ενός χειρο-
ποίητου κυλινδρικού σταθμίου, του οποίου το ύψος είναι ίσο με τη διά-
μετρο, από κράμα λευκόχρυσου-ιριδίου 90% και 10% αντίστοιχα. Το
πρωτότυπο διατηρείται στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στη Γαλλία.
second [s] (δευτερόλεπτο): Η μονάδα ορίζεται ως ο χρόνος που απαι-
τείται για 9.192.631.770 περιόδους δόνησης του καισίου-133. 
ampere [A] (αμπέρ): Η μονάδα ορίζεται ως το σταθερό ρεύμα που
απαιτείται προκειμένου να παραχθεί, μεταξύ δύο παράλληλων συρμά-
των που βρίσκονται σε κενό είναι απείρου μήκους, αμελητέας διατομής
και απέχουν μεταξύ τους 1 m, δύναμη ίση με 2x10-7 Ν/m. Η μονάδα
αυτή κατά το παρελθόν ονομαζόταν απόλυτο αμπέρ, σε αντικατάσταση
του διεθνούς αμπέρ (Αint) το 1948. Το διεθνές αμπέρ οριζόταν ως το
σταθερό ρεύμα που έπρεπε να ρέει σε ένα υδατικό διάλυμα AgNO3

προκειμένου να αποτίθεται άργυρος με ρυθμό 0,001118 g/s. Ισχύει ότι
1Αint = 0,999850 A. Το όνομα αμπέρ είναι προς τιμή του Γάλλου φυσι-
κού Andre Ampere (1775-1836).      
kelvin [K] (κέλβιν): Η μονάδα ορίζεται ως το 1/273,16 της θερμοδυνα-
μικής θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού. Το κέλβιν χρησιμο-
ποιείται επίσης ως μονάδα διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ θερμο-
δυναμικής κλίμακας και κλίμακας Κελσίου (Celsius), όπου 1 Κ = 1oC. Το
όνομα κέλβιν είναι προς τιμή του Σκoτσέζου μαθηματικού και φυσικού
William Thomson 1st Lord Kelvin (1824-1907).  
mole [mol] (μολ): Η μονάδα ορίζεται ως η ποσότητα μιας ουσίας που
περιέχει τόσες στοιχειώδεις μονάδες όσες υπάρχουν σε 0,012 kg άν-

θρακα-12. Οι στοιχειώδεις μονάδες πρέπει να αναφέρονται ρητώς και
είναι δυνατόν να είναι άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, σωματίδια ή
συγκεκριμένες ομάδες σωματιδίων.
candela [cd] (καντέλα): Η μονάδα ορίζεται ως η φωτεινή ένταση μιας
δεδομένης κατεύθυνσης φωτεινής πηγής, η οποία εκπέμπει μονοχρωμα-
τική ακτινοβολία συχνότητας 540 1012 Hz και έχει ένταση ακτινοβολίας
προς τη δεδομένη αυτή κατεύθυνση ίση με 1/683 watt/sr (sr = στρεακτί-
νιο).

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

farad [F] (φαράντ): Η μονάδα αναφέρεται στην ηλεκτροχωρητικότητα
ορίζεται δε ως η ηλεκτροχωρητικότητα αγωγού του οποίου το ηλεκτρικό
φορτίο είναι 1 Cb, όταν εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού ίση με 1 V. Το
φαράντ είναι εξαιρετικά μεγάλη μονάδα και δε χρησιμοποιείται για πρα-
κτικές εφαρμογές. Αντ’ αυτού αξιοποιείται το μικροφαράντ (μF). Το
όνομα φαράντ είναι προς τιμή του Άγγλου φυσικοχημικού Michael 
Faraday (1791-1867).  
hertz [Hz] (χερτς): Η μονάδα αναφέρεται στη συχνότητα, ορίζεται δε ως
η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου, ένας κύκλος του οποίου
συμβαίνει κάθε 1 s. Για τις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές χρησι-
μοποιούνται τα πολλαπλάσια kHz και MHz. Το όνομα χερτς είναι προς
τιμή του Γερμανού φυσικού Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894).  
joule [J] (τζουλ): Η μονάδα αναφέρεται σε ενέργεια κάθε μορφής (μη-
χανική, θερμική και ηλεκτρική), ορίζεται δε ως το ενεργειακό ισοδύναμο
του έργου που εκτελείται όταν το σημείο εφαρμογής δύναμης 1 Ν μετα-
κινείται κατά 1 m προς τη φορά της δύναμης αυτής. Στον ηλεκτρισμό η
σχέση 1 J = 1 W · s (watt x second) είναι πιο εύχρηστη. Από το 1948 το
τζουλ αντικατέστησε τη θερμίδα (calorie) ως μονάδα θερμότητας. Ισχύει
ότι 1 cal = 4,1868 J. Το όνομα τζουλ είναι προς τιμή του Άγγλου φυσι-
κού James Prescott Joule (1818-1889). Υπάρχει μία σύγχυση στην
προφορά της μονάδας. Παρότι το όνομα του J.P. Joule προφέρεται
«jowl» (τζάουλ), η μονάδα προφέρεται «jool» (τζουλ).
newton [N] (νιούτον): Η μονάδα αναφέρεται στη δύναμη, ορίζεται δε
ως η δύναμη που παρέχει μάζα 1 kg με επιτάχυνση 1 m/s2. Το όνομα
νιούτον είναι προς τιμή του Άγγλου μαθηματικού και φυσικού Sir Isaac 
Newton (1642-1727).  
ohm [Ω] (ωμ): Η μονάδα αναφέρεται στην ηλεκτρική αντίσταση, ορίζε-
ται δε ως η αντίσταση μεταξύ δύο σημείων ενός αγωγού διά μέσου του
οποίου, εξαιτίας διαφοράς δυναμικού 1 V μεταξύ των σημείων, ρέει
ηλεκτρικό ρεύμα 1 Α (ο αγωγός δεν πρέπει να είναι πηγή ηλεκτρομα-
γνητικής δύναμης). Η μονάδα αντικατέστησε το 1948 το διεθνές ωμ. Το
διεθνές ωμ οριζόταν ως η αντίσταση στήλης υδραργύρου, ομοιόμορφης
διατομής, μήκους = 106,300 cm και μάζας = 14,4521 g στους 0οC.
Ισχύει ότι 1Ωint = 1,00049 Ω. Το όνομα ωμ είναι προς τιμή του Γερμανού
φυσικού Georg Simon Ohm (1789-1854).  
pascal [Pa] (πασκάλ): Η μονάδα αναφέρεται στην πίεση, ορίζεται δε
ως η πίεση που προκαλείται από δύναμη 1 Ν που ασκείται ομοιόμορφα
σε επιφάνεια εμβαδού 1 m2. Το πασκάλ είναι σχετικά μικρή μονάδα. Σε
πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιείται συνήθως το kPa. Το όνομα
πασκάλ είναι προς τιμή του Γάλλου μαθηματικού, φυσικού και φιλο-
σόφου Blaise Pascal (1623-1662).  
volt [V] (βολτ): Η μονάδα αναφέρεται στο ηλεκτρικό δυναμικό, τη δια-
φορά δυναμικού και την ηλεκτρεγερτική δύναμη, ορίζεται δε ως η δια-
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φορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός αγωγού που διαρρέεται από
ρεύμα 1 Α, ο οποίος καταναλώνει ενέργεια 1 W. Το όνομα βολτ είναι
προς τιμή του Ιταλού φυσικού Count Alessandro Giuseppe Anastasio 
Volta (1745-1827).  
watt [W] (βατ): Η μονάδα αναφέρεται στην ισχύ (μηχανική, θερμική και
ηλεκτρική), ορίζεται δε ως η ισχύς όταν έργο 1 J εκτελείται σε 1 s ή μία
ισοδύναμη μεταφορά θερμότητας συμβαίνει σε 1 s. Στα ηλεκτρικά κυ-
κλώματα 1 W = 1 A · 1 V. Το όνομα βατ είναι προς τιμή του Σκοτσέζου
μηχανικού James Watt (1736-1819).  
radian [rad] (ακτίνιο ή ραντ): Η μονάδα αναφέρεται σε επίπεδο γωνία.
Το ένα rad περικλείει τόξο ίσο με την ακτίνα ενός ομόκεντρου κύκλου.
2π rad = 360o και 1 rad = 57,296o.
steradian [sr] (στερεακτίνιο): Η μονάδα αναφέρεται σε στερεά γωνία.
Το 1 sr κείται στο κέντρο σφαίρας ακτίνας r κατά μερίδιο εμβαδού
επιφανείας r2, 1 sphere = 4π sr.   
henry [H] (χένρυ): Η μονάδα αναφέρεται στην επαγωγή (αυτεπαγωγή
και αλληλεπαγωγή). Ένας βρόχος (ή σπείρα) με επαγωγή 1 χένρυ
απαιτεί μαγνητική ροή 1 Wb για κάθε αμπέρ επαγόμενου ηλεκτρικού
ρεύματος. Το όνομα χένρυ είναι προς τιμή του Αμερικανού φυσικού
Joseph Henry (1797-1878). 
coulomb [C] (κουλόμπ): Η μονάδα αναφέρεται στο ηλεκτρικό φορτίο.
Ένα κουλόμπ είναι το φορτίο που συσσωρεύεται σε ένα δευτερόλεπτο
από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης ενός αμπέρ. Το όνομα κουλόμπ είναι
προς τιμή του Γάλλου φυσικού Charles-Augustin de Coulomb (1736-
1806).  
sievert [Sv] (σίβερτ): Η μονάδα αναφέρεται στη μέτρηση της ισοδύνα-
μης δόσης ραδιενέργειας που λαμβάνεται από τον άνθρωπο ή άλλο
έμβιο οργανισμό. Τα διάφορα είδη ακτινοβολίας έχουν διαφορετικά
αποτελέσματα στους ζωντανούς ιστούς και γι’ αυτό η μέτρηση της
ραδιενεργού δόσης, απλώς, ως ενέργειας που λαμβάνεται σε  grays  ή
rads, δεν δίνει καμία ένδειξη των πιθανών βιολογικών επιπτώσεων της
ακτινοβολίας. Η ισοδύναμη δόση, σε sieverts, είναι ίση με τη δόση, σε
grays, επί έναν ποιοτικό παράγοντα που είναι μεγαλύτερος για τις πιο
επικίνδυνες μορφές ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, 1 sievert απαιτεί 1 
gray ακτινοβολίας βήτα ή γάμμα, αλλά μόνο 0,05 gray ακτινοβολίας
άλφα ή 0,1 gray ακτινοβολίας νετρονίων. 1 Sv = 100 rem. Το όνομα
σίβερτ είναι προς τιμή του Σουηδού φυσικού Rolf Sievert (1898-1966).  
siemens [S] (ζίμενς): Η μονάδα αναφέρεται στην ηλεκτρική αγωγιμότη-
τα. Το ζίμενς είναι το αντίστροφο του ωμ (παλαιότερα mho). Tο όνομα
ζίμενς είναι προς τιμή του Γερμανού ηλεκτρολόγου μηχανικού Werner 
von Siemens (1816-1892).  
weber [Wb] (βέμπερ): Η μονάδα αναφέρεται στη μαγνητική ροή. Με
τον όρο ροή (flux) νοείται, γενικώς, ο ρυθμός ανά μονάδα χρόνου κατά
τον οποίο μια φυσική ποσότητα διέρχεται από μία επιφάνεια κάθετη
προς τη διεύθυνση της ροής. Για ένα μαγνητικό πεδίο, η μαγνητική ροή
που διαπερνά κάθετα μια επιφάνεια είναι το γινόμενο της πυκνότητας
της μαγνητικής ροής σε teslas επί το εμβαδό της επιφάνειας σε m2. Εάν
ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο διέρχεται κάθετα μέσω ενός κυκλι-
κού βρόχου από αγώγιμο υλικό, η μεταβολή στο πεδίο επάγεται ηλε-
κτρικό δυναμικό στο βρόχο. Εάν η ροή μεταβάλλεται ομοιόμορφα κατά
1 Wb/s, το επαγόμενο δυναμικό θα είναι 1 V. Αυτό σημαίνει ότι αριθμη-
τικά η ροή σε Wb είναι ίση με το δυναμικό σε V, τα οποία θα δημιουρ-
γούνταν με την ομοιόμορφη αποδόμηση του πεδίου σε 1 s. Ένα Wb 
είναι η ροή που επάγεται κατ' αυτό τον τρόπο από ρεύμα μεταβαλλόμε-

νο κατά ομοιόμορφο ρυθμό ενός ampere ανά δευτερόλεπτο. Το weber 
είναι μια μεγάλη μονάδα, ίση με 108 maxwells. Για πρακτικούς σκοπούς
χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσιά της. Το όνομα βέμπερ είναι
προς τιμή του Γερμανού φυσικού Wilhelm Eduard Weber (1804-1891). 
tesla [T] (τέσλα): Η μονάδα αναφέρεται στην πυκνότητα ροής (flux 
density ή και ένταση πεδίου) των μαγνητικών πεδίων (ή αλλιώς στη
μαγνητική επαγωγή). Η ένταση ενός μαγνητικού πεδίου μπορεί να
μετρηθεί με την τοποθέτηση ενός αγωγού ρεύματος σε αυτά. Το μαγνη-
τικό πεδίο ασκεί δύναμη στον αγωγό, η οποία εξαρτάται από την ποσό-
τητα του ρεύματος που φέρει ο αγωγός και από το μήκος του. Ένα tesla 
είναι η ένταση του πεδίου που παράγει δύναμη ενός newton ανά αμπέρ
ρεύματος ανά μέτρο αγωγού. Ένα tesla αντιπροσωπεύει, επίσης, πυ-
κνότητα μαγνητικής ροής ίση με 1 Wb/m2. Ένα πεδίο έντασης 1 Τ είναι,
γενικά, αρκετά ισχυρό. Τα ισχυρότερα διαθέσιμα πεδία, σε εργαστη-
ριακό επίπεδο, είναι της τάξεως των 20 Τ. Σημειώνεται, επίσης, ότι η
πυκνότητα της γήινης μαγνητικής ροής, στην επιφάνειά της, είναι ~50 μT. 
Ένα tesla είναι ίσο με 10.000 Gauss. Το όνομα τέσλα είναι προς τιμή
του Σερβοαμερικανού ηλεκτρολόγου μηχανικού Nikola Tesla (1856-
1943). 
lumen [lm] (λούμεν): Η μονάδα αναφέρεται στη ροή φωτός που παρά-
γεται από μια φωτεινή πηγή ή λαμβάνεται από μια επιφάνεια. Η ένταση
της φωτεινής πηγής μετριέται σε καντέλες, 1 lm αντιπροσωπεύει τη
συνολική ροή του εκπεμπόμενου φωτός, ίση με την ένταση σε καντέλες
επί τη στερεά γωνία σε στερακτίνια (π/4 της σφαίρας) στην οποία
εκπέμπεται το φως. Κατά συνέπεια η συνολική ροή φωτός μιας καντέ-
λας, εάν το φως εκπέμπεται ομοιόμορφα σε όλες τις διευθύνσεις, είναι
4π lm. Η λέξη «λούμεν» στα λατινικά σημαίνει φως.   
lux [lx] (λουξ): Η μονάδα αναφέρεται στην ένταση φωτισμού (λαμπρό-
τητα) μιας επιφάνειας. Το 1 lux ορίζεται ως ο φωτισμός 1 lm/m2 ή
0,0001 phot (ή lambert, μονάδα CGS, 1 La = 1 lm/cm2). Στην εξέταση
των διαφόρων μονάδων φωτός, η ακόλουθη σειρά απομνημόνευσης
είναι, γενικώς, χρήσιμη: το φως προέρχεται από μια σημειακή πηγή,
μεταβιβάζεται και τελικά λάμπει πάνω σε μια επιφάνεια. Η ένταση της
φωτεινής πηγής μετρέται σε καντέλες, η συνολική φωτεινή ροή κατά τη
μεταβίβαση μετριέται σε λούμεν (1 lm = 1 cd · 1 sr) και το ποσό φωτός
που παραλαμβάνεται ανά μονάδα εμβαδού επιφάνειας μετριέται σε
λουξ (1 lux = 1 lm/m2). Στο αγγλικό σύστημα 1 lux = 0,09290 ft-cd. 
becquerel [Bq] (μπεκερέλ): Η μονάδα αναφέρεται στη ραδιενέργεια. Η
ραδιενέργεια προκαλείται όταν τα άτομα διασπώνται εκτινάσσοντας
ενεργητικά σωματίδια. Ένα becquerel είναι η ακτινοβολία που προκα-
λείται από μια διάσπαση ανά δευτερόλεπτο (ισοδύναμη με 27,0270 
pCi). Το όνομα μπεκερέλ είναι προς τιμή του Γάλλου φυσικού Antoine-
Henri Becquerel (1852-1908).  
gray [Gy] (γκρέι): Η μονάδα αναφέρεται σε δόση ακτινοβολίας. Η δόση
είναι το ποσό της ενέργειας που αποτίθεται στην ύλη ανά μονάδα μάζας
αυτής. Το ένα γκρέι είναι δόση ισοδύναμη με 1 J/kg ή 100 rad. Το όνο-
μα γκρέι είναι προς τιμή του Βρετανού παθολόγου L. Harold Gray 
(1905-1965). 
katal [kat] (κατάλ): Η μονάδα αναφέρεται στην καταλυτική ενεργότητα
και χρησιμοποιείται ειδικότερα στη χημεία των ενζύμων. Ένας καταλύ-
της είναι μια ουσία που εκκινεί ή επιταχύνει μια χημική αντίδραση. Τα
ένζυμα είναι πρωτεΐνες που ενεργούν ως καταλύτες μέσα στους οργα-
νισμούς των φυτών και των ζώων. Ένας καταλύτης έχει ενεργότητα ενός
katal εάν επιτρέπει σε μια αντίδραση να προχωρήσει με ρυθμό 1 mol/s. 

SI (Le Systeme International d’Unites)
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ8

CGS (centimeter-gram-second) 

Το σύστημα προτάθηκε το 1832 από το Γερμανό μαθηματικό Carl 
Friedrich Gauss. Το 1874 επεκτάθηκε από τους Βρετανούς φυσικούς
James Clerk Maxwell και William Thomson με ένα σύνολο ηλεκτρο-

μαγνητικών μονάδων. Τα μεγέθη πολλών μονάδων CGS αποδείχθηκαν
ακατάλληλα για πρακτικές εφαρμογές και βαθμιαία εκτοπίστηκαν από το
πρακτικότερο σύστημα MKS, το οποίο οδήγησε τελικά στο SI. 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μέγεθος Μονάδες Ορισμοί SI 
μήκος centimetre 1 cm = 10−2 m 
μάζα gram 1 g = 10−3 kg 
χρόνος second 1 s = 1      s 
δύναμη dyne 1 dyn = 1 g · cm/s² = 10−5 N 
ενέργεια erg 1 erg = 1 g · cm²/s² = 10−7 J 
ισχύς erg/second 1 erg/s = 1 g · cm²/s³ = 10−7 W 
πίεση barye 1 Ba = 1 dyn/cm² = 1 g/(cm · s²) = 10−1 Pa 
ιξώδες poise 1 P = 1 g/(cm · s) = 10−1 Pa · s 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ο συσχετισμός των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων με το χρόνο, το
μήκος και τη μάζα εξαρτάται από τις δυνάμεις που ασκούν τα φορτία
μεταξύ τους. Επ’ αυτού υπάρχουν δύο θεμελιώδεις νόμοι σε εφαρμογή:
α) ο νόμος του Coulomb, ο οποίος περιγράφει την ηλεκτροστατική δύνα-
μη μεταξύ των φορτίων, και β) ο νόμος Biot-Savart, ο οποίος περιγράφει
την ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ των ρευμάτων. Καθένας από αυ-
τούς τους νόμους περιλαμβάνει μια σταθερά αναλογίας, k1 ή k2. Ο στα-
τικός καθορισμός των μαγνητικών πεδίων παράγει μια τρίτη σταθερά
αναλογίας, την α. Οι δύο πρώτες σταθερές συσχετίζονται η μία με την
άλλη μέσω της ταχύτητας του φωτός, k1/k2 = c2. Σύμφωνα με το νόμο του
Coulomb ισχύει ότι:

2
21

1 r
qqkF

όπου: F είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα ηλεκτροστατικό σημείο
φορτίου q1 επί ενός άλλου q2 που απέχει r από το πρώτο, και k1 η στα-
θερά αναλογίας. Σύμφωνα με το νόμο Biot-Savart ισχύει για την ένταση
του μαγνητικού πεδίου ότι:

dl
r
IkdB 22

sin

όπου: dB είναι η στοιχειώδης ποσότητα μαγνητικής ροής σε ένα σημείο
που απέχει r από το στοιχειώδες μήκος dl του αγωγού που μεταφέρει το

ρεύμα I, θ είναι η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης της Ι και του διανύσματος
της ακτίνας r, k2 είναι η σταθερά αναλογίας.

k1 k2 α
1 c−1 1 ηλεκτροστατικό
c2 1 1 ηλεκτρομαγνητικό
1 c−2 c−1 Gaussian 
(4π · ε0)−1 μ0 · (4π)−1 1 SI 

ε0 = διηλεκτρική σταθερά και μ0=μαγνητική σταθερά

Κατά το παρελθόν υπήρξαν έξι περίπου συστήματα ηλεκτρομαγνητικών
μονάδων, τα περισσότερα από τα οποία βασίζονται στο CGS. Αυτά τα
συστήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικές μονάδες (emu), Gaussian 
μονάδες και Heaviside-Lorentz μονάδες. Μια βασική αρετή του Gaussian 
συστήματος CGS είναι ότι τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία έχουν τις
ίδιες μονάδες, η διηλεκτρική σταθερά (ε0) και η μαγνητική σταθερά (μ0)
είναι ίσες με 1, ενώ η μόνη σταθερά που εμφανίζεται στις εξισώσεις είναι
η ταχύτητα του φωτός. Στο SI εμφανίζονται παράγοντες.

Μέγεθος Μονάδα Ορισμοί SI 
φορτίο  1 esu = 1 statC = 1 Fr = √(g · cm³/s²) = 3,3356 × 10−10 C 
ηλ. δυναμικό statvolt 1 statV = 1 erg/esu = 299,792458 V 
ηλ. πεδίο  1 statV/cm = 1 dyn/esu = 2,99792458 × 104 V/m 
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Μέγεθος Μονάδα Ορισμοί SI 
ένταση μαγν. πεδίου (Η) oersted 1 Oe = 1000/(4π) A/m = 79,577 A/m 
μαγνητική ροή maxwell 1 M = 1 G · cm² = 10−8 Wb 
μαγν. επαγωγή (Β) gauss 1 G = 1 M/cm² = 10−4 T 
αντίσταση   1 s/cm = 8,988 × 1011 Ω
ειδική αντίσταση   1 s = 8,988 × 109 Ω · m 
χωρητικότητα  1 cm = 1,113 × 10−12 F 
αυτεπαγωγή   1 s²/cm = 8,988 × 1011 H 

esu = electrostatic unit of charge, statC = statcoulomb, Fr = franklin 

Συνοπτικά οι μονάδες CGS έχουν ως εξής:

Μονάδες    Κατηγορία   SI   

barye  ba  πίεση   0,1  Pa 
biot  Bi  ηλ. ισχύς   10  A 
calorie  cal  θερμότητα   4,186 8  J 
darcy   διαπερατότητα   0,986 92 x 10-12  m2

debye  D  ηλ. διπολική ορμή  3,335 64 x 10-30  C · m 
dyne  dyn  δύναμη  10-5  N 
emu   μαγν. διπολική ορμή  0,001  A · m2

erg   ενέργεια, έργο   10-7  J 
franklin  Fr  ηλ. φορτίο   3,335 6 x 10-10  C 
galileo  Gal  επιτάχυνση   0,01  m/s2

gauss  G  πυκ. μαγν. ροής   10-4  T 

Μονάδες    Κατηγορία   SI   

gilbert  Gi  μαγνητεγερτική δύναμη  0,795 775  A 
kayser  K  αρ. κυμάτων   100  1/m 
lambert  Lb  λαμπρότητα   3 183,099  cd/m2

langley   μεταδ. θερμότητας  41,84  kJ/m2

line  li  μαγνητική ροή   10-8  Wb 
maxwell  Mx  μαγνητική ροή   10-8  Wb 
oersted  Oe  ισχύς μαγν. πεδίου   79,577 472  A/m  
phot  ph φωτισμός επιφάνειας  104  lx 
poise  P δυν. ηξώδες   0,1  Pa · s 
stilb  sb  λαμπρότητα   104  cd/m2

stokes  St κιν. ιξώδες   10-4  m2/s 
unit pole  μαγνητική ροή   1,256 637 x 10-7  Wb 

MTS (metre-tonne-second) 

Το MTS ανακαλύφθηκε στη Γαλλία ως βιομηχανικό σύστημα (λόγω των
μεγάλων μονάδων) και εφαρμόστηκε (μόνο) στην πρώην Σοβιετική
Ένωση από το 1933 έως το 1955. Έπειτα καταργήθηκε.

1 t  = 1000 kg 
1 sn = 1 t x 1m/s2 = 1000 N 
1 kJ = 1 sn x m = 1000 J 
1 kW = 1 kJ/s = 1000 W 
1 pz = 1 sn/m2 = 1000 Pa 
sn = sthène και pz = pièze 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (MKpS) 

Το τεχνικό σύστημα ορίζει τη δύναμη όχι από το δεύτερο νόμο του Νεύ-
τωνα αλλά από την έλξη που ασκεί η Γη σε σώμα βάρους 1 kg. Η δύνα-
μη δίνεται σε χιλιόγραμμα-δύναμης (kgf) ή κιλοπόντ (kp). Η μετρική μο-
νάδα μάζας συμβολίζεται ως ΤΜΕ (γερμανικά: technische Massenein-

heit). Άλλες ονομασίες είναι οι metric slug (ή mug) και hyl. Στα ελληνικά
η μονάδα δίνεται ως ΤΜΜ (τεχνική μονάδα μάζας). Άλλες μονάδες του
συστήματος είναι η ενέργεια σε kpm, η τεχνική ατμόσφαιρα (at) και η
ιπποδύναμη (PS).

1 kp  = 1 kgf   = 9,806 65   N 
1 p  = 1 gf    = 980,665   dyn 
1 ΤΜΜ = 1 hyl  = 9,806 65   Kg  
1 at = 1kp/cm2 = 98,066 5  kPa 
1 kpm = 1kp x 1m = 9,806 65  J 
1 pq = 1qf x 1m/s = 100 kp · 1m/s = 980,665 W 
1 PS = 3⁄4 pq = 735,498 75  W 

Το 19ο αιώνα στη Γαλλία η ισχύς δινόταν ως poncelet (pq), που ορί-
ζονταν ως η δύναμη που απαιτούνταν για να ανυψωθεί 1 στατήρας
(quintal, 1q = 100 kg) με ταχύτητα 1 m/s. Ο γερμανικός μετρικός ίππος
(PS, Pferdestärke) ορίζεται αυθαίρετα ως τα 3/4 του poncelet. 

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ10

ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (UK, Imperial system) 

,  (imperial system), 
,

. ,  (yard), 
(pound)  (gallon).  ( , UK system) 

,
 (SI). 

1 mile*  mi = 1 609,344  m 
1 mile  mi = 1 760   yards 
1 mile  mi = 5 280   feet  
1 mile  mi = 8    furlongs 
1 furlong  fur = 10   chains 
1 chain  ch = 22    yards 
1 yard*  yd = 3   feet 
1 foot  ft = 12   inches 
1 inch  in = 2,54  cm 

.: , mile (mi),  mille = ,
 1000 paces (  pace 
, ).  1592 

 (statute, ) : 1 mi = 1609,344 m. 
.
, nautical mile (nmi, naut mi, n mile  NM), 

. -
.

, ,
, .  1929 

 1 naut mi = 1852 m. , 1 naut mi  1,15 mi.   
, yard (yd)  «gyrd» 

(stick). ’
.

, : 1 yd = 91,44 cm.  

1 sq. mile  mi2 = 640   acres 
1 acre*  ac = 4 840  sq. yards 
1 sq. yard  yd2 = 9   sq. feet 
1 sq. feet  ft2 = 144   sq. inches 

.:  acre 
.

1 cu. yard  yd3 = 27   cu. feet 
1 cu. foot  ft3 = 1 728  cu. inches 

1 gallon*  gal = 4   quarts 
1 gallon  gal = 8   pints 

1 quart  qt = 2   pints 
1 pint  pt = 4   gills 
1 pint  pt = 20   fl. ounces 
1 pint  pt = 473,176 4  mL 

.: , gallon (gal),  galeta, 
.  (imperial gallon)  10 lb ,

1 gal (UK) = 4,54609 L.  1  231 in3,
, 1 gal (US) = 3,785411784 L, -

, ’ , , 1 gal (UK)  1,2 gal 
(US).

 (avoirdupois,* av  avdp) 

1 ton  tn = 2 240  pounds 
1 ton  tn = 20   cwt 
1 hundredweight  cwt = 8   stones 
1 stone  st = 14   pounds 
1 pound*  lb  = 7 000  grains 
1 pound  lb  = 16   ounces 
1 ounce  oz = 437,5  grains 
1 pound  lb  = 453,592  g 

.: : 1)  avoirdu-
pois (av), 2)  troy (t)  3)  apothecary. 

.  avoirdupois  «avoir du poids», 
 « »,

 (  « »).  troy 
 Troyes, 

.  apothecary (ap), ,
 troy, .  avoirdupois 

(lb av)  16  (ounces, oz)  troy  (lb t)  12. :
1 lb av = 453,59237 g, 1 lb t = 373.242 g,  1 lb av = 175/144 lb t. , pound 
(lb),  libra pondo =  ( ) .

. ,
 (lb) .  lbm 

( )  lbf ( ).

 (Troy weights, t)  

1 pound    lb  = 12     ounces  
1 ounce     oz  = 20    pennyweights 
1 pennyweight*  dwt  = 24     grains  

.:  troy  20 pennyweights (dwt).  d 
pennyweight  denarius, 

 penny.  d  penny 
.

 (apothecaries' measures, ap)  

1 pint  pt = 20    fl. ounces 
1 fl. ounce   fl oz  = 8     fl. drachms 
1 fl. drachm   fl dr  = 3     fl. scruples 
1 fl. scruple   fl s  = 20     minims 
1 minim   m  = 1     drop 
1 drop   gtt  = 59,194   L
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Σταθμά (apothecaries' weights, ap) 

1 pound   lb = 12    ounces 
1 ounce   oz = 8    drachms 
1 drachm  dr = 3    scruples 
1 scruple  s = 20    grains 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (US system) 

Το αμερικανικό (US) σύστημα κατά βάση είναι το ίδιο με το αγγλικό
(βρετανικό, UK). Οι κυριότερες διαφορές σημειώνονται στις μονάδες
χωρητικότητας, υγρών και ξηρών, καθώς και στα διαφορετικά πρότυ-
πα που χρησιμοποιούνται (το αμερικανικό γαλόνι είναι μικρότερο από
το αγγλικό). Υπάρχει επίσης ένα μέτρο που είναι γνωστότερο ως US 
survey foot (αμερικανικό πόδι γεωδαίτη), 39,37 US survey feet = 12 m. 
Τα παρακάτω μέτρα και σταθμά είναι ακριβή:

Ακριβή (exact) μέτρα και σταθμά

1 yard γιάρδα  = 0,9144   m   (ίδιο με UK)
1 pound λίβρα = 0,453 592 37  kg  (ίδιο με UK) 
1 gallon (liq) γαλόνι (υγρό)  = 3,785 411 784  L   (διαφ. με UK)
1 bushel μπούσελ  = 35,239 070 166 88 L   

Το αμερικανικό γαλόνι είναι διαφορετικό σε μέγεθος από το βρετανικό,
έτσι ώστε κανένα μέτρο υγρών του ίδιου ονόματος να μην έχει το ίδιο
μέγεθος στο αμερικανικό και το αγγλικό σύστημα. Επίσης ο αμερικα-
νικός τόνος είναι 2000 λίβρες (ή λίτρες), ενώ ο βρετανικός 2240 lb. Οι
διαφορές στα σταθμά διακρίνονται με την επισήμανση βραχύς (short) 
για τον αμερικανικό τύπο, και μακρύς (long) για τον αγγλικό.

Μονάδες μήκους

1 foot   = 12   inches 
1 yard   = 3   feet 
1 furlong   = 220   yards 
1 mile   = 8   furlongs 
1 mile   = 5 280   feet 
1 mile   = 1 760   yards 

Μονάδες επιφάνειας

1 sq. foot   = 144   sq. inches 
1 sq. yard   = 9   sq. feet 
1 acre   = 4 840   sq. yards 
1 sq. mile   = 640   acres 
1 section   = 1   sq. mile 
1 township   = 36   sections 

Μονάδες όγκου

1 cu. foot   = 1 728   cu. inches 
1 cu. yard   = 27   cu. feet  

Μονάδες χωρητικότητας ξηρών (dry)               

1 quart   = 2   pints 
1 peck   = 8   quarts 
1 bushel   = 4   pecks 

Μονάδες χωρητικότητας υγρών (liquid) 

1 pint   = 6   fluid ounces 
1 pint   = 4   gills 
1 quart   = 2   pints 
1 gallon   = 4  quarts 

Μονάδες μάζας

1 ounce   = 437,5   grains 
1 pound   = 16   ounces 
1 stone   = 14   pounds 
1 hundredweight [cwt]  = 100   pounds 
1 ton (2000 pounds)  = 20   cwt 

Σταθμά τύπου troy  

1 pennyweight    = 24   grains 
1 ounce (480 grains)  = 20   pennyweights 
1 pound (5760 grains)  = 12   ounces 

Μέτρα τύπου apothecary     

1 fl. dram   = 60   minims 
1 fl. ounce   = 8   fl. drams 
1 pint   = 16   fl. ounces  

Σταθμά τύπου apothecary 

1 scruple   = 20    grains 
1 dram   = 3    scruples 
1 ounce   = 8   drams 
1 pound   = 12    ounces 

ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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